Votul electronic - între mit și realitate
Te interesează subiectul votului electronic? Ești familiarizat cu aspectele sale tehnice sau ai
încă nelămuriri din punct de vedere tehnic? Vrei să afli mai multe sau să-ți clarificii diverse
nelămuriri? Vino la workshop-ul pe tema aspectelor tehnice ale votului electronic care va fi
organizată de Asociația pentru Tehnologie și Internet în cadrul laboratorului media experimental
Sponge.
BUCUREȘTI, Vineri 15 Mai, începând cu ora 16:30 la ActiveWatch, str. Plevnei, nr. 98, bl.
10C, sector 1, va avea loc un workshop pe tema votului electronic, cu accent pe aspectele tehnice
ale acestuia. Acestea vor fi analizate și dezbătute astfel încât, după workshop, să le putem explica pe
înțelesul tuturor, în special celor cu mai puține cunoștințe tehnice, dar care sunt interesați principial
de votul electronic.
Mai multe detalii despre subiectul votului electronic și despre problemele prezentate de
acesta veți putea citi pe site-ul TheSponge (în limba engleză), în cadrul rubricii Topic of the month,
cât și pe site-ul Asociaței pentru Tehnologie și Internet (în limba română).
Dacă esti deja pasionat și vrei să te conectezi la comunitatea celor care promovează o lume
digitală liberă și deschisă, în care libertatea de exprimare și viața privată sunt respectate și garantate,
sau dacă își sună interesant și vrei să vezi cu ce se mănâncă treaba asta, urmărește articolele de pe
site-ul http://thesponge.eu. Dacă vrei să contribui cu un articol pe această temă, trimite-l la adresa
contact@thesponge.eu și înscrie-te pe lista noastră de discuții.
Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a
informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de
articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geo-spatial.org,
Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice - Universitatea București.
Această activitate este finanţată prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
Găseşti mai multe informaţii aici.
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